
  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (20/09 a 24/09) 

 

Querida família!  

Continuamos ofertando algumas atividades para este período de distanciamento. 

Elas privilegiam a criatividade da criança e não requerem materiais elaborados. 

Isto, porque a manutenção da rotina escolar é de extrema importância no 

desenvolvimento da criança. De acordo com a organização sugerida no horário, estas 

atividades deverão ser realizadas a partir das 16h. 

Mas atenção: esses horários são apenas sugestões. Fiquem à vontade para 

adaptá-los dentro da realidade de vocês.  

 

20/09 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Pintura livre 

Disponibilize folhas brancas, tinta guache, pincéis e deixe seu artista usar toda a sua 

imaginação. Depois exponha os lindos trabalhos feitos pela casa. 

Obs.:  

1. Nada de desespero se você não tem tinta guache em casa. Acesse o link abaixo e 

aprenda a fazer de maneira super fácil! 

➢ Tinta guache caseira - Disponível em:  

            http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 

2. Não tem pincel? Sem problema. Deixe a criança usar as mãos e os dedinhos. 

 

 

21/09 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

                            

              16h – Jogo da velha com pedras 

Com tinta, criatividade e aquela dose de carinho,  

você pode, com ajuda, pintar algumas pedras.  

Depois vocês podem brincar em família de jogo  

da velha com as pedrinhas decoradas.  

 

 

22/09 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre  

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/
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              16h – Piquenique na varanda 

Preparem algumas guloseimas, biscoitinhos, suco e frutas. Estendam uma toalha no 

chão, sentem-se juntinhos (todos da família) e façam um delicioso piquenique na 

varanda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

23/09 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Dança recreativa (Tchu Tchu ê) 

Essa brincadeira é muito fácil e agrada muito as crianças. Coloque o vídeo e siga os 

passos. Você, com certeza, se divertirá muito! 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KU6BauWF-sw 

 

 

24/09 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Cineminha  

Vamos assistir a um lindo filme sobre amizade?  

Divirta-se com nossa sugestão de hoje: ABOMINÁVEL. Disponível em:  

Abominável - Assista online esse e outros sucessos no Telecine (telecineplay.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KU6BauWF-sw
https://www.telecineplay.com.br/filme/Abominavel_19043?utm_source=adoro_cinema&utm_medium=cpc&utm_campaign=aquisicao%7Cparcerias%7Cup&utm_content=abominavel%7Cfilme_252234%7Cbotao%7Cnone%7Cadoro_cinema%7Cnone

